USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z 19), konaného dne 15.2.2021

A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
1. Smlouvu o upsání kmenových akcií společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové obci Předměřice n/L v počtu 1 929 kusů
akcií o jmenovité hodnotě 1000,- Kč za 1 akcii a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
2. Odstranění havárie kanalizační přípojky u tělocvičny ZŠ a zadání opravy firmě VAK STAVBY,
spol. s.r.o., Výrobní 510, 503 41 Hradec Králové. (za nabídkovou cenu do 460 744,-Kč)
1. Převedení finanční částky ve výši 213 000,-Kč jako navýšení neinvestiční dotace ZŠ a MŠ na
vybavení rekonstruovaných prostor tělocvičny a zázemí.
2. Zadání projektové dokumentace na III. etapu modernizace ZŠ firmě firma SPIRAL spol. s. r.o.,
zastoupenou ing. arch. Stanislavem Novotným, Na Kuchyňce 1316, 503 46 Třebechovice pod
Orebem, IČO: 64825663 za nabídkovou cenu 813 500,-Kč bez DPH.
3. Podání žádosti o dotaci k projektu „Rozšíření Základní školy v obci Předměřice nad Labem“ a
pověřuje radu uzavřením smlouvy s firmou RPA Dotace, s.r.o., Koutného 2269/3, 62 800 Brno Líšeň na konzultační a poradenské služby pro zpracování žádosti o dotaci k projektu. ZO pověřuje
starostku podpisem smlouvy, za podmínek, které byly na zasedání předloženy.
4. Podání žádosti o dotaci na Národní sportovní agenturu na projekt „Sportovní areál Předměřice nad
Labem“. ZO pověřuje radu uzavřením smlouvy s firmou RPA Dotace, s.r.o., Koutného 2269/3,
62 800 Brno - Líšeň na konzultační a poradenské služby pro zpracování žádosti o dotaci
k projektu, která bude ZO před podpisem předložena ke schválení. Žádost o dotaci bude podána až
po shromáždění veškerých požadovaných podkladů včetně směny pozemků.
5. 1. úpravu rozpočtu 2021 s celkovými příjmy 29 674 903,-Kč, výdaji 26 895 425,-Kč a saldem
2 779 478,- Kč bez výhrad.
6. Odložení plateb za nájemné dvěma soukromým subjektům v prostorách obce po dobu trvání
nouzového stavu, kteří jsou tímto stavem postiženi a nemohou svoji činnost vykonávat. Týká se to
pana Petra Šandy, nájemce bowlingu ve sportovní hale a paní Gabriele Věckové, která svoji
kadeřnickou činnost vykonává v budově č. 123.
7. Pojmenování ulice v nové lokalitě zelená cihelna dle projektu pod názvem „Zelená cihelna“.

B) Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:

1. Stav na účtech k 15.2.2021.
2. Informaci o změně zákona o odpadech a skládkovném komunálního a směsného velkoobjemového
odpadu.

Usnesení bylo schváleno 10 -ti hlasy.

Zasedání bylo ukončeno v 19.17 hod.

Zápis byl ověřen a podepsán dne 19.2.2021

Ověřovatelé: Doc. RNDr. Jaroslav Dušek CSc. a Ing. Petr Šimrád.

Stanislava Marková - starostka

